
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Proses pembelajaran di perguruan tinggi harus mampu mengembangkan soft skills dan 

hard skills mahasiswa serta mampu membangkitkan, menumbuhkan, dan mengembangkan 

kedua dimensi keterampilan tersebut.  Soft skills mahasiswa dapat dikembangkan melalui 

berbagai program, salah satunya melalui tugas atau program pemberdayaan masyarakat desa. 

Sehubungan dengan itu Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Kemenristekdikti memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk terjun 

membangun desa, melalui Program Hibah Bina Desa (PHBD).   

PHBD yang dimulai sejak tahun 2011 adalah pelaksanaan pengabdian masyarakat yang 

diinisiasi oleh mahasiswa dan sekaligus merupakan implementasi dari konsep Bela Negara 

yang dalam pelaksanaannya terus mengalami peningkatan, baik jumlah proposal, kuota 

bantuan maupun jumlah organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi pengusul. Program ini 

akan terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat lebih memberikan motivasi dan menumbuhkan 

kepedulian mahasiswa dalam memberikan kontribusi pada pembangunan desa.  Buku 

pedoman ini merupakan pedoman pengusulan dan penilaian proposal, pelaksanaan serta 

evaluasi PHBD bagi mahasiswa atau Ormawa yang berpartisipasi dalam program ini.   

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan perancangan sistem seleksi internal program hibah bina 

desa mahasiswa berbasis web. 

2. Bagaimana melakukan pembuatan sistem seleksi internal program hibah bina desa 

yang dinamis, informatif dan mudah digunakan. 

3. Bagaimana sistem seleksi internal program hibah bina desa ini dapat membantu 

manajemen pengelolaan data menjadi lebih efektif. 

1.3.   Batasan Masalah 

 Agar lebih fokus dalam melaksanakan penelitian maka penulis memberikan batasan 

terhadap sistem seleksi internal program hibah bina desa, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Layanan seleksi internal program hibah bina desa dibatasi untuk cakupan data di 

BAAK Bagian Kemahasiswaan Universitas Muria Kudus, antara lain: 



a. Layanan pengajuan proposal hibah  bina desa, approve proposal, jadwal 

pengusulan, pengumuman lolos seleksi internal dan  penilaian substansi 

proposal hibah bina desa. 

2. Indikator penilaian proposal masing-masing bidang disesuaikan dengan pedoman 

program hibah bina desa. 

3. Alur sistem yang berjalan adalah sesuai dengan manual prosedur seleksi internal 

hibah bina desa yang terjadi di Universitas Muria Kudus.  

 

1.4.   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian 

ini antara lain sebagai berikut: 

1. Terciptanya sebuah sistem seleksi internal program hibah bina desa dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya. 

2. Proses seleksi internal program hibah bina desa menjadi lebih cepat dan mudah 

karena sudah menggunakan  komputer. 

3. Proses pengelolaan data seputar program hibah bina desa menjadi lebih efektif 

dikarenakan dapat diakses secara online yaitu melalui website hibah bina desa.   

1.5.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat untuk Penulis 

Dapat memanfaatkan dan mengimplementasikan ilmu yang didapat selama di 

bangku perkuliahan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan mampu 

memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. 

2. Manfaat bagi Ormawa 

Dapat mempermudah langkah-langkah proses pengajuan internal program 

hibah dana desa di Universitas Muria Kudus. 

3. Manfaat untuk BAAK Universitas Muria Kudus 

Dapat membantu menyajikan informasi yang berhubungan dengan program 

kreativitas mahasiswa, sehingga pihak kemahasiswaan dapat meningkatkan 

pelayanan bagi Ormawa yang akan mengajukan proposal hibah bina desa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN 

 


